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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bagi suatu perusahaan yang sedang berkembang seperti pada toko sepatu 

Footwears misalnya masih belum memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 

dikarenakan pendokumentasian yang digunakan masih ditulis dengan tangan pada 

buku besar sehingga proses pencarian data menjadi lama karena harus melihat 

halaman demi halaman, serta adanya perbedaan antara jumlah barang yang terdapat 

didalam gudang dengan jumlah laporan barang dan adanya selisih antara jumlah 

barang yang dijual dengan laporan jumlah penjualan. Sehingga proses kerja 

tersebut akan memakan banyak waktu. Toko sepatu Footwears mengalami 

kesulitan dalam menangani pemberitahuan informasi kepada konsumen, serta 

memeriksa persediaan barang (stock barang) dan penjualan barang yang terdapat 

pada buku laporannya tersebut, hal ini disebabkan terlalu banyaknya jenis barang 

yaitu disetiap satu jenis barang terdiri dari beberapa ukuran dan juga warna. 

Sehingga seringkali mengganggu kegiatan operasional toko seperti pencarian 

persediaan barang (stock barang), transaksi penjualan dan sebagainya. Oleh karena 

itu dibutuhkan suatu sistem basis data yang baik dan benar yang mampu 

menyimpan data-data barang serta penyimpanan data secara tepat, cepat dan akurat 

serta keamanan data perusahaan juga lebih terjamin dengan adanya hak akses. 

Dalam meningkatnya perkembangan teknologi aplikasi berbasis web tiap 

waktu meningkat dengan cepat, begitu pula dengan kebutuhan sistem database 

untuk menyimpan data yang semakin meningkat yakni menjadikan suatu data 
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tersebut menjadi aset yang bernilai tinggi, sehingga menyimpan dan mengelola data 

dengan ukuran data yang berskala besar kini menimbulkan permasalahan dari 

skalabilitas, karena pertambahan data yang terjadi setiap saat, sehingga memiliki 

struktur hubungan relasi yang sangat rumit. 

Perihal tersebut, dapat digunakan untuk menciptakan suatu produksi atau 

perancangan dalam pemberitahuan informasi mengenai suatu produk ke konsumen. 

Kegiatan pemeritahuan informasi yang sering terjadi pada suatu instansi atau 

perusahaan dagang seperti toko sepatu yakni jumlah ketersediaan stok barang, 

merek, ukuran, harga dan lain-lain. Pada penyebaran informasi yang dilakukan para 

karyawan/i pada suatu instansi atau perusahaan menyebabkan sering terjadinya 

ketidak jelasan tentang informasi yang diberikan diakibatkan dari human error. 

Ketidak efisiensi karyawan/i tersebut sangat tidak baik dalam pemberian informasi 

kepada konsumen, termasuk dalam penyampaian tentang suatu produk yang masih 

secara manual di dalam suatu instansi atau perusahaan pada toko sepatu. Karena 

seorang karyawan/i tersebut harus berulang kali melakukan pengecekan pada 

gudang untuk mendapatkan informasi tentang produk yang dijualnya, hal itu tentu 

sangat tidak efisien dan menyita waktu. Apabila suatu organisasi yang memiliki 

sistem penginformasian dan komunikasi yang baik, maka akan mendukung proses 

tumbuh dan kembangnya suatu organisasi tersebut dengan baik. 

Adapun solusi yang bisa digunakan, yakni dengan memanfaatkan 

smartphone android untuk memberikan informasi mengenai suatu produk yang 

dijajakan pada intansi atau perusahaan toko sepatu tersebut kepada konsumen 

dengan memanfaatkan barcode sebagai media  untuk memasukkan kode. Dengan 
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menggunakan smartphone, karyawan dapat memanfaatkan beberapa fitur 

canggihnya. Diantaranya fitur yang ada, salah satunya adalah fitur kamera yang 

dapat melakukan scan barcode pada  suatu produk yang dijajakan pada intansi atau 

perusahaan toko sepatu ditambah dengan Munculnya teknologi basis data baru yang 

tidak seperti database lainnya, database yang menggunakan model basis data 

NoSQL ( Not Only SQL ) khususnya MongoDB yang menyediakan pendukung 

kecepatan database agar tetap optimal, dengan memanfaatkan teknologi yang 

berbeda dari Database Relasional, didalam teknologi basis data ini tidak lagi 

terdapat relasi antar tabel dan tidak menyimpan data dalam format tabel kaku, 

skema tabel dibuat fleksibel mungkin yang menangani perubahan pada isi data 

tersebut. Penerapan teknologi basis data NoSQL khususnya menggunakan 

MongoDB maka data yang tersimpan lebih fleksibel dan tidak memerlukan relasi 

tabel yang begitu rumit, maka diangkatlah topik di atas sebagai judul penelitian 

dengan judul topik penerapan mongoDB pada pencarian stok barang studi kasus 

toko sepatu FOOTWEARS. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan dalam 

beberapa permasalahan : 

1. Bagaimana mengembangkan aplikasi sebagai media pemberian informasi 

mengenai stok ketersediaan barang kepada konsumen pada toko sepatu 

“FOOTWEARS” yang belum memanfaatkan teknologi mobile. 

2. Bagaimana membangun aplikasi pengelolaan stok barang berbasis web dan 

mobile dengan menggunakan teknologi database NoSQl (Not Only SQL) 

menggunakan MongoDB. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh, karena keterbatasan 

permasaahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada : 

1. Pada aplikasi ini menggunakan barcode 1 dimensi untuk melihat data produk 

yang di scan. 

2. User dibagi menjadi 2, yaitu admin(server) dan karyawan(mobile). Admin 

merupakan user dengan privilege tertinggi dan merupakan pemilik dari toko 

sepatu ”FOOTWEARS”. Admin dari aplikasi ini bisa melakukan proses input 

data, edit data, delete data, dan melihat info produk. Untuk karyawan adalah 

user dengan privilege terendah yang hanya bisa melihat info produk yang 

ditawarkan oleh toko sepatu “FOOTWEARS”. 

3. Pada sisi admin(server) dapat membuat barcode 1 dimensi sesuai dengan 

standarisasi dari EAN 13 dengan menggunakan plugin JQuery(JSBarcode). 

4. Pada sisi karyawan(mobile) untuk memindai barcode dengan menggunakan 

library Zxing. 

5. Untuk menghubungkan pada sisi karyawan(mobile) ke database server 

mongoDB dengan menggunakan RESTfull Web Services. 

6. Informasi yang ditampilkan dari karyawan kepada konsumen yaitu : 

a. Nama Barang 

b. Ukuran Barang 

c. Harga Barang 

d. Merek Barang 

e. Warna Barang 

f. Stok barang 
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g. Foto Barang 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian perangkat lunak ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menghasilkan aplikasi yang menerapkan teknologi informasi dalam hal 

menyimpan data dengan database NoSQL menggunakan MongoDB. 

2. Sebagai media pemberitahuan informasi suatu produk pada suatu intansi atau 

perusahaan toko sepatu FOOTWEARS. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian perangkat lunak ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Membantu pihak toko sepatu “FOOTWEARS” dalam proses pengolahan data 

stok barang yang masuk dan keluar sehingga akan semakin mempermudahkan 

karyawan/i dalam memberikan suatu informasi yang cepat, tepat dan akurat 

mengenai data maupun laporan yang dibutuhkan serta memudahkan karyawan 

dalam melakukan pengontrolan persediaan barang. 

2. Memberikan suatu informasi data mengenai suatu produk yang lebih valid dari 

pada data informasi yang diberikan secara manual yang dilakukan oleh 

karyawan/i. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan Adapun sistematika penulisan penelitian ini tersusun 5 (lima) bab 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :  

1. BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI  

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka dan dasar teori / topik teori yang di teliti 

pada saat ini 

3. BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini berisi metode penelitian, rancangan sistem, rancangan database 

NoSQL MongoDB dan rancangan tampilan 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi implementasi sistem, pembahasan sistem dan analisis 

sistem. 

5. BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran 


